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Abstrakt 

Cílem této práce bylo posoudit vliv geometrie průvlaku a použití drezování po tažení 

na mechanické vlastnosti taženého drátu, určeného pro výrobu ocelových lan. V teoretické 

části, což jsou kapitoly 2 a 3 a jejich podkapitoly, jsou zmíněny základy teorie a technologie 

tažení. V experimentální části je popsán provozní experiment a jeho výsledky. Dále se práce 

věnuje statistické analýze výsledků zkoušek, které byly provedeny v mechanických 

zkušebnách výrobního závodu a v metalografické laboratoři VŠB-TU Ostrava. Postupně byly 

na datech provedeny testy shody průměrů, testy rozdílnosti rozptylů, a korelační analýza.  

V závěru práce je provedeno shrnutí výsledků statistické analýzy a doporučení pro další 

provozní experimenty. 

 

Klíčová slova: tažení drátu, geometrie průvlaku, mechanické vlastnosti, mikrotvrdost, 

statistická analýza 

Abstract 

The aim of this work was to assess both the influence of a drawing die geometry and 

the use of wire dressing after drawing on final mechanical properties of drawn wire used for 

the production of steel wire ropes. In the theoretical part which comprises chapters 2 and 3 the 

theoretical background and the drawing technology fundamentals are discussed. The next 

chapters deal with the practical experiment and evaluation of its results. The experimental 

samples were analysed in the mechanical testing rooms of the production facility as well as in 

the metallographic laboratory at VŠB-TU Ostrava. The experimental data were processed by 

means of the statistical analysis with the use of selected methods (i. e. hypothesis testing for μ 

and σ, correlation analysis). The final part summarizes the outcomes of statistical analysis and 

recommendations for further experiments under real conditions of the production facility.   

 

Keywords: drawing of wire, drawing die geometry, mechanical properties, microhardness, 

statistical analysis. 
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1. Úvod 

Ocelové lana jsou nosné prvky složené z více či méně složité konstrukce, která se 

skládá pouze z pěti konstrukčních prvků: ocelového drátu, kovu na galvanické pokovení, 

materiálu na jádro, plastu a maziva. Hlavním materiálem pro výrobu ocelových lan jsou dráty 

vyrobené z uhlíkových ocelí běžných jakosti. Jejich vzájemné spletení do pramenců a 

spletením kolem společného jádra vytváří vlastní lano. Technologicky a konstrukčně 

jednoduchý nápad, provedený v roce 1834 Williamem Albertem v Německu, dodnes zůstává 

prakticky nezměněn. Vynález byl tak dobrý, že i v horizontu více než půl století bylo 

vynalezeno jeho tisíce mutací a dnes jsou ocelová lana využívána prakticky všude. Katalog 

každého výrobce obsahuje nejméně několik set různých konstrukčních variací určených pro 

různé účely. S ocelovými lany pracují jak v mělkých tak i v nejhlubších dolech světa, v 

přístavech, ve vrtných soupravách nebo přistávacích modulech na měsíci. Neexistuje žádná 

oblast průmyslu, která by nevyužívala ocelových lan. Prakticky každý člověk je jejich 

uživatelem. I když nepracuje v průmyslu, tak je využívá na železnici, na lyžařských vlecích, 

na mostech zavěšených na lanech, zvedá pomocí nich sklo v autě nebo je využije sledováním 

televizního vysílání z vysílačů umístěných na věžích s výškou několika set metrů, kotvících k 

základům pomocí ocelových lan.  

Společně s ocelovými lany vznikla i nová vědecká disciplína: technická diagnostika.  

Ocelové lana mají omezenou životnost a to z důvodu jejich konstrukce, která má omezenou 

mez únavy. Pracovní prostředí, ve kterých působí ocelová lana, jsou velmi náročná. V 

průmyslových komplexech, kde působí kyselé deště, mráz, teplo a prach nebo v dolech, na 

kontinentálních šelfech nebo v přístavech s vlivem slané vody. Ocelové lana se 

opotřebovávají velmi odlišně, ale většinou v důsledku únavy materiálu, ze kterého jsou 

vyrobeny dráty. Korodují, opotřebovávají se a mění se jejich geometrie. Nakonec každé lano, 

i to nejlepší, musí být vyřazeno a nahrazeno novým. Ocelové lana pracují bezpečně, pokud 

víme, jak je vypočítat a jakých hodnoty jejich součinitelů bezpečnosti je třeba dosáhnout. Tato 

znalost je založená na zkušenostech nabytých dlouholetým využíváním lan v různých 

provozních podmínkách. Existují speciální prostředky, rutinní metody testování a kontroly, 

umožňující kontrolu jejich bezpečného provozu. Jsou založené na optickém vyhodnocení 

stavu a geometrických tvarů lan a srovnáním dosažených výsledků s kritérii uvedenými v 

závazných předpisech. Více než před půl stoletím, byl vyvinut nejúčinnější způsob, jak 
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zhodnotit stav používaných lan.  Využívá principu magnetických rozptylových toků. Tato 

metoda se stala široce využívaná v mnoha průmyslových odvětvích využívajících ocelové 

lana a také v oblastech lanových dopravníků. Využití této metody se stalo rutinní. 

2. Tažení drátu z eutektoidní oceli 

Tažení je protahování polotovaru otvorem průvlaku, kdy se zmenšuje příčný průřez a 

zvětšuje délka. Dosahuje se přesných rozměrů a tvarů, zlepšuje se jakost povrchu a 

mechanické vlastnosti. Nástroj je nepohyblivý. Pokud je vyčerpána plasticita, provádí se 

mezioperační žíhání. Hlavní podmínkou pro tažení drátů, trubek a profilů je snížení vnitřního 

pnutí pomoci mazání. Mazivo snižuje součinitel tření, odděluje polotovar a průvlak, odvádí 

teplo a zajišťuje hladký povrch. Jako výchozí polotovar se používají např. tyče válcované za 

tepla. Očistí se od okují, na jednom konci upraví a následně se za tento konec polotovar 

chytne kleštěmi a následuje proces tažení. Tažení se používá pro výrobu drátů, tyčí a 

nepravidelných tvarů a průřezů. Táhnout se můžou plná i dutá tělesa. Dráty mohou být taženy 

za sucha nebo za mokra s povrchovou úpravou např. pozinkování, pocínování, atd. nebo bez 

povrchové úpravy. Tvářecí proces tažení drátů a profilů se provádí za studena a to ve více 

stupních. Možné přetvoření závisí na pevností daného materiálu. Při této operaci se materiál 

prodlouží ve směru tažení, a tedy při zachování jeho objemu se zmenší průřez. Redukcí 

průřezu napomáhá radiální tlak vznikající v kuželové části průvlaku. Tahové a tlakové síly 

vykonávají potřebnou deformační práci, změnu rozměrů, třecí síly působí proti směru tažení a 

ohřívají materiál [1], [2]. 

Při eutektoidní reakci ochlazením austenitu vzniká dvoufázová struktura perlitu, která se 

v případě nelegovaných ocelí skládá z feritu a cementitu Fe3C s typickou lamelární 

morfologií. Cementit Fe3C svojí podstatou představuje intersticiální chemickou sloučeninu 

železa a uhlíku, která krystalizuje ve složité rombické mřížce. Cementit je tvrdý, ale zato 

velmi křehký a prakticky není tvárný. To vyplývá ze značné komplikovanosti jeho krystalové 

mřížky. Přítomnost cementitu sice zvyšuje pevnost a tvrdost, ale zároveň snižuje tažnost a 

vrubovou houževnatost [3]. 

Vlastnosti perlitu se určují kvantitativně měřitelnými veličinami, jakými jsou 

mezilamelarní vzdálenost, velikost perlitické nodule a velikost původního austenitického zrna. 

Mezilamelárni vzdálenost závisí na teplotě podchlazeni, během které probíhá perlitická 

transformace. Podle autorů je tato veličina rozhodující pro úroveň vlastnosti perlitu. Mez 
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kluzu perlitu závisí pouze na mezilamelárni vzdálenosti a nezávisí na velikosti původního 

austenitického zrna, tedy na průměru nodule [4]. 

 Tepelné zpracování drátu je na rozdíl od tepelného zpracování jiných výrobků 

poměrně snadné. Nedostatky a závady jsou při dobře pracujícím zařízení a pozorné obsluze 

řídkým jevem. Přesto se však vady vyskytují, jednou z nich je například oduhličení. Jedná se 

o častou vadu žíhaného drátu, který má vyšší obsah uhlíku. U patentovaného drátu se tato 

vada vyskytuje méně. Během okysličování se drát vystavuje dlouhou dobu vysoké teplotě, tím 

se drát na povrchu okysličuje a souběžně se spaluje z povrchu uhlík. Čím vyšší teplota, čím 

déle je jí drát vystaven, čím více je kyslíku v atmosféře okolo drátu a čím je ocel bohatší na 

uhlík, tím je oduhličení větší. To je důvod proč se oduhličením nezabýváme, když je drát 

z měkké oceli, také proto je při patentování malé oduhličení, protože i když během něj působí 

vysoká teplota, probíhá patentování velmi rychle. Zabránit oduhličení můžeme například 

pomocí ochranné atmosféry, ve které nebude kyslík a plynné kysličníky schopné redukce. 

Oduhličení nezpůsobuje vždy stejnou závadu, například u nástrojů, které se vyrábějí z drátů a 

pokud je pracovní část nástroje obroušena, není závada tolik závažná, jako třeba u drátů, které 

se používají pro konstrukčně důležité součásti jako pružiny a lana, kde oduhličení snižuje 

odolnost vůči únavě materiálu [5]. 

 

2.1 Deformační zpevnění při tažení 

Principem při výrobě taženého drátu z uhlíkových ocelí je deformační zpevňování. Během 

tváření drátu za studena tažením dochází obecně ke zvyšování jeho mechanických vlastností a 

zároveň ke snižování plastických vlastností, ty se při velkých deformacích zhoršují natolik, že 

vzniká nebezpečí porušení jeho soudržnosti. Aplikací vhodného tepelného zpracování lze 

obnovit plastické vlastnosti. 

Vlastnosti taženého drátu z uhlíkových ocelí jsou ovlivňovány zejména: 

 obsahem uhlíku v oceli, 

 strukturou oceli, 

 vlastní plastickou deformací, 

 deformačním stárnutím.  
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Obecná charakteristika procesu zpevňování materiálu drátu, je důsledek odporu struktury 

proti plastické deformaci vyvolaném příslušným napětím. Odpor struktury je přitom závislý 

na množství a charakteru překážek působících proti plastické deformaci. Struktura uhlíkových 

ocelí se skládá nejčastěji ze dvou fází, měkkého a tvárného feritu a tvrdého a křehkého 

cementitu. Hlavní aspektem tvařitelnosti oceli je ferit, naopak překážkou plastické deformace 

tvar a množství cementitu. Zpevňování těchto ocelí vzniká díky dislokacím ve feritu a 

vznikem napětí mezi feritem a cementitem. 

Struktura a mechanické vlastnosti drátu jsou ovlivněny chemickým složením oceli a 

tepelným zpracováním. 

Dráty z nízkouhlíkové oceli mají feritickou strukturu a malý podíl cementitu, díky tomu 

jsou vysoce tvařitelné a vykazují malé zpevnění. (Což je případ našeho zkoumaného drátu). 

Naopak dráty s vysokým obsahem uhlíku v oceli s globulárním perlitem jsou dobře tvařitelné 

a vykazují větší zpevnění. Dráty z vysokouhlíkové oceli s jemným lamelárním perlitem jsou 

méně tvařitelné než dráty se strukturou globulárního perlitu, s ohledem na tvrdé a křehké 

lamely cementitu. Dráty z vysokouhlíkové oceli obsahující jemný lamelární perlit (po 

patentování) jsou vysoce tvařitelné. Cementitové lamely se nacházejí v uvedené struktuře jako 

velice tenké a proto i pružné, čímž umožňují vysoké deformační zpevnění materiálu [6].  

 

2.2 Průvlak, jeho geometrie a pásmo deformace při tažení 

Tvar profilu nástroje je obecně považován za jeden z nejvýznamnějších faktorů pro 

taženi drátu a jeho dodržovaní je nezbytně nutné pro výrobu drátu.  

 Ke studiu vlivu velikosti tažného úhlu na způsob deformačního toku materiálu v 

kuželové matrici přispěl svými pracemi Avitzur. Během tažení se tok materiálu v průvlaku 

utváří tak, aby docházelo k takovému způsobu deformace, který vyžaduje nejmenší množství 

energie [7]. 

 Drát při průchodu průvlakem lze rozdělit na tři pásma (obrázek 1). Pásmo I tvoří 

vstupní část taženého drátu, kde ještě k deformaci nedochází. Plocha Γ1, která může mít 

obecně různý tvar, odděluje pásmo I a II, kde dochází k vlastní deformaci drátu, které je od 

výstupního pásma III odděleno plochou Γ2. Tvar mezních ploch Γ1 a Γ2 závisí na třech 

nezávislých parametrech: dílčí deformaci (úběru), tažném úhlu a tření. 
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Obrázek 1. Znázornění deformačního pásma v průvlaku 

 

  Dojde-li při nevhodné kombinaci uvedených parametrů k situaci, že vstupní rychlost 

materiálu do průvlaku je nižší než rychlost výstupní, dojde k deformaci ploch Γ1 a Γ2 až do té 

míry, že se tyto plochy mohou navzájem dotknout. V bodě dotyku ploch Γ1 a Γ2 se pak 

iniciuje trhlina, která se může během dalšího průchodu průvlakem dále zvětšovat. Tento 

proces se periodicky opakuje.  

 Výsledky studia vlivu tažného úhlu na způsob deformace taženého drátu jsou graficky 

znázorněny na obrázku 2. 
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Obrázek 2. Závislost tažného napětí na úhlu tažného kužele průvlaku podle Avitzura [8] 

  

V oblasti normálního toku materiálu se snižuje tažné napětí se vzrůstajícím tažným 

úhlem až do hodnoty tzv. optimálního tažného úhlu αopt v důsledku snižovaní ztrát třením. Se 

zvětšováním úhlu α opět vzrůstá tažné napětí, což souvisí se zvyšováním přebytečné práce, 

která je značná především při malých dílčích deformacích a při vysokých tažných úhlech. 

První kriticky úhel αcr1 odpovídá vzniku tzv. mrtvého pásma, kdy materiál přiléhající k 

průvlaku, je znehybněn. Dojde k vytvoření smykové plochy na jiném tažném úhlu 2αcr1, kde 

třeni mezi povrchem mrtvé zóny a materiálem, který protéká na úhlu 2αcr1, je hodnotou 

odporu materiálu ve smyku  τ = 
  

  
. Když se dosáhne druhého kritického uhlu αcr2,  materiál 

mrtvého pásma se začíná pohybovat zpět. Tento pohyb z mrtvého pásma pak postupně 

dosáhne takové rychlosti, že se veškerý materiál z povrchové vrstvy „zhobluje“. Jádro drátu 

prochází průvlakem má při tom stejnou vstupní a výstupní rychlosti bez deformace tvaru. 

  

 Hodnota optimálního tažného úhlu je dána minimem funkční závislosti tažné síly na 

úhlu taženi a proto musí platit:  
  

  
 = 0. 

 

 Jelikož existuje řada vztahů k vypočtu tažné síly, i řešeni předchozí rovnice jsou 

vzájemně odlišná. Pak je třeba zdůraznit, že minimum funkční závislosti tažné síly na úhlu 

tažného kužele průvlaku je výrazně ploché a hodnota tažného úhlu má na silové poměry 
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protichůdný vliv,  proto se hovoří o tzv. zóně optimálních tažných uhlů. Vznik zóny 

optimálních tažných uhlů je závislý především na těchto faktorech: 

 vstupní deformaci - se zvyšováním dílčí deformace se posouvá počátek zóny 

směrem k vyšším úhlům 

 velikosti protitahu - s jeho růstem se počátek oblasti posouvá mírně k nižším úhlům 

 průměru taženého drátu - při stejných podmínkách tažení se přesouvá zóna 

optimálních uhlů tažení směrem k vyšším hodnotám těchto uhlů. 

Když jsou nám známy stavy napjatosti v pásmu deformace při tažení v kuželovitém 

průvlaku a jejich matematická analýza má význam nejen pro výpočet tažných sil a tím pro 

správné dimenzování tažných stolic, ale i pro navrhnutí a hodnocení samotného 

technologického postupu. Zkomplikování matematického rozboru úlohy je v důsledku 

geometrické povahy pochodu a tangenciální napětí vyvolaná vnějším třením pak mají za 

následek neshodu směrů hlavních os s geometrickými osami pásma deformace. To nám 

ovlivní hlavně mechanickou podmínku plastičnosti při tažení, kterou následně nelze vyjádřit 

jednoduchými matematickými vztahy známými v základech plasticity. I když je výhodné pro 

řešení použití metody skluzových linií, jelikož stav deformace se může považovat za osově 

symetrickou rovinnou úlohu. Dostatečně velké deformace materiálu při tažení jsou umožněny 

díky tomu, že v pevném průvlaku je vyvolán tříosý stav napjatosti s tlakovými napětími 

v příčném směru. U výrobků kruhového průřezu je to všestranně radiální tlak, ten dostatečně 

velký, je podmínkou pro vyvolání požadovaných velkých plastických deformací a změn 

rozměru drátu. Ovšem největší hlavní napětí je napětí tahové v podélném směru, jež je 

vyvoláno účinkem tažné síly. Proto ve schématu tříosé napjatosti převažují napětí v tahu, což 

omezuje velikost plastické deformace při jednom průchodu průvlakem. Další omezení 

způsobuje zpevňování kovu při tažení za studena. 

Průvlaky určené k tažení mají základní kuželovitý tvar, jak je znázorněno na obrázku 3, 

resp. na obrázku 4. Deformace materiálu při tažení je dosahována pomocí kuželovité části 

průvlaku, která přechází v krátkou válcovitou pracovní část, ve které se upravují přesné 

rozměry taženého výrobku. 



Zdeněk Havlíček                           Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu 

8 
 

 

Obrázek 3.  Schéma průvlaku 

Popis k obrázku 1: 

1 - vstupní mazací kužel   2 - tažný pracovní kužel 

3        - kalibrační válec    4 - výstupní kužel 

2α       - úhel tažné části    2β - úhel vstupní části jádra 

2γ       - úhel výstupní části jádra  d1 - kalibrační průměr 

d2      - průměr jádra    d3  - průměr objímky 

l2      - délka tažné části    l3  - délka kalibrační části     

h2      - výška jádra    h3  - výška objímky 
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Obrázek 4.  Podstata tažení v průvlaku 

 

Vstupní materiál, který má průměr d0 se účinkem tažné síly F protahuje průvlakem o 

průměru d1 určuje rozměr drátu po tažení. Na povrch taženého drátu působí v pásmu 

deformace elementární normálové tlaky dN a elementární třecí síly dT = µ ∙ dN.  Pro celkový 

stav napjatosti v pásmu deformace jsou tyto síly rozhodující. Třecí síly a normálové tlaky 

působící ve válcovité části průvlaku jsou podstatně menší a nemají vliv na průběh deformace 

ve vlastním deformačním pásmu. V pásmu deformace, působí na libovolný příčný element 

s nekonečně malou tloušťkou dx, na kuželovitém povrchu normálové napětí σn a tečné napětí 

τ = µ ∙ σn. V příčných řezech působí podélné tahové napětí σ1 a (σ1 + d ∙ σ1), to není v příčném 

průřezu rozděleno rovnoměrně. Další napětí, které působí v obvodovém směru, je tlakové 

napětí σ0 [6]. 

V různých bodech kuželovité části pásma deformace se vyskytuje tříosý stav napjatosti, 

který je vyznačený těmito hlavními napětími: 

a) absolutně největší napětí σ1, je tahovým napětím a je jím podélné napětí σ1, 

b) střední napětí σ2, působí v radiálním směru tlakovým napětím, 
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c) absolutně nejmenší napětí σ3, rovněž tlakové napětí, působící v obvodovém 

směru. 

Takovému tříosému stavu napjatosti odpovídá tříosý stav hlavních deformací 

+ σ1; - σ2; - σ3  + δ1; - δ2; - δ3 

2.3 Povrchové úpravy před tažením 

V technologiích tváření za studena se využívá například fosfatizační proces. Uplatňuje se 

především díky schopnosti fosfátové vrstvy zamezit přímému styku tvářeného materiálu s 

nástrojem a zároveň vytvořit kvalitní nosnou vrstvu pro mazivo. Tyto vrstvy ve spojení s 

mazivem významně ovlivňují průběh plastické deformace a výslednou kvalitu povrchu drátu. 

Ideální nosná vrstva pro mazivo musí splňovat tyto požadavky [9]:  

 zajistit dobrou tvařitelnost drátu 

 vytvořit pevnou vazbu s kovem 

 umožnit dobrý náběr maziva 

 odolávat chemické reakci s mazivem 

 vyznačovat se vysokou odolností proti tlaku a teplotě 

 zanechat rovnoměrnou vrstvu na povrchu drátu po tažení 

 zmenšit opotřebení průvlaků, při současném snížení spotřeby energie zejména při 

tažení vyššími rychlostmi [10]. 

 

Použití zinečnatých fosfátů v technologiích tváření za studena je vhodné díky relativně 

nízké hodnotě koeficientu tření těchto vrstev viz tabulka 1.  

Tabulka 1 

Druh fosfátového povlaku Koeficient tření 

Mn fosfát 0,066 

Cd fosfát 0,055 

Zn fosfát 0,043 

neupravený ocelový povrch 0,070 

 

 

Pro přípravu povrchu drátu pro tažení se v současnosti používají především následující 

chemické postupy, jež obvykle navazují na moření v kyselině chlorovodíkové nebo sírové, 

případně na mechanické odokujení:  
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 vápnění 

 boraxování 

 fosfátování v kombinaci s vápněním nebo boraxováním 

 fosfátování + nanášení mýdla ponorem v lázni 

 oxalátování 

 aplikace nových variant nosičů na bázi směsných solí nebo disperzí [11]. 

Vápno a borax jsou klasickými nosiči maziv, které vytvářejí vrstvu s mechanickou vazbou 

k povrchu drátu a jsou užívány pro jednodušší aplikace, především při tažení drátů z 

nízkouhlíkových ocelí. Fosfátový konverzní povlak se odlišuje od vápnění a boraxování tím, 

že vzniká chemickou reakcí s povrchem oceli, což významně ovlivňuje na jeho přilnavost 

k povrchu kovového substrátu. Proto hraje technologie fosfátování významnou roli především 

při tažení drátů náročnějších jakostí, kdy často představuje důležitý článek vícestupňového 

procesu. Pro tyto účely se přednostně používají zinečnaté fosfáty, s nánosy o plošné 

hmotnosti, které odpovídají přibližnému doporučení příslušných norem. Během tažení drátu 

se fosfátování kombinuje s vápněním nebo nánosem vrstvy boraxu, aby se zajistila ochrana 

fosfátových vrstev v prvních stupních tažení, nebo kombinace s vhodnými reaktivními 

mazivy, kdy efektivnost fosfátových povlaků vzrůstá díky vzniku stearanu zinečnatého, který 

má vynikajícími mazací a hydrofobní vlastnosti a vysokou teplotní odolnost (až 300°C). 

Používá se rovněž tažení za sucha s použitím práškových mýdel [9]. 

2.4 Maziva a tření při tažení 

Kvalita a vhodný typ maziva má veliký význam pro celkový proces tažení, ale i pro 

zabezpečení předepsaných vlastností hotového výrobku a splňuje při tažení tyto základní 

funkce a úkoly [9]: 

a) Vytvoření hraniční vrstvy mezi třecími plochami taženého drátu a průvlakem, 

což v největší míře snižuje počet bodových styků čistých povrchů kovů, čímž 

snižuje velikost tažné síly pro překonání vnějšího tření v průvlaku a také 

snižuje teplotu v místě deformace. 

b) Pokles vnějšího tření také pozitivně ovlivňuje velikost vnitřního tření a tím i 

plastickou deformaci drátu při průchodu průvlakem. 

c) Výběr maziva s odpovídajícími vlastnostmi umožňuje tažení drátu vysokými 

rychlostmi, zvýšení dílčích a celkových úběrů, čímž se sníží počet operací 

tepelného zpracování. 
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d)  Vhodné mazivo nám výrazně příznivě ovlivňuje jakost povrchu taženého 

drátu, konstantní průřez drátu na větších délkách a odolnost vůči korozi. 

e) Díky dobrému mazivu se zamezí rychlému opotřebení průvlaků. 

f) Vhodné mazivo příznivě ovlivňuje vlastnosti zpracovávaného drátu, konečné 

napětí v drátě. 

g) Jakostní mazivo splňuje požadavky ohledně bezpečnosti a zdraví pří práci, 

minimalizuje se jím prašnost a snižuje nebezpečí poškození kůže zejména 

osobám trpícím alergiemi. 

h) Zajistí požadavky na ochranu životního prostředí, čímž umožní recyklaci, popř. 

likvidaci odpadních tažírenských maziv. 

i) Vhodně zvolené mazivo by nemělo vytvářet na povrchu drátu obtížně 

odstranitelnou vrstvu během následného tepelného a chemického zpracování, 

zinkování apod. 

 

Maziva pro tažení ocelového drátu se obvykle rozdělují podle: 

1) Způsobu použití v praxi, 

2) sortimentu výroby a technologie tažení, 

3) složení, 

4) Podle způsobu použití se maziva rozdělují do tří skupin a to na: 

 maziva tuhá, 

 maziva polotuhá 

 maziva kapalná. 

5) Podle sortimentu výroby a technologie tažení se maziva rozdělují: 

 maziva pro tření za sucha, 

 maziva pro tření za mokra [6]. 

 

Zlepšení podmínek mazání se dá dosáhnout použitím tzv. tlakového průvlaku, který je 

zařazen před vlastní tažný průvlak. Mezi těmito dvěma průvlaky, které jsou v utěsněném 

prostoru se nachází mazivo pod vysokým tlakem a vytvářejí se podmínky pro tzv. 

hydrodynamické mazáni. To nastává tehdy, když povrch nástroje a tvářeného tělesa jsou zcela 

odděleny fluidním filmem. Pak nastává pohyb smykovým posuvem v tomto fluidním filmu. 

Použitím tlakového průvlaku dosahujeme vyššího náběru maziva na povrch drátu a podle 

některých odborníků se také poněkud mění i tvar deformační zóny (obrázek 5). Může také 

dojít i ke změně vlastností maziva [12].  
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Obrázek 5. Znázornění deformačního pásma v průvlaku 

 

Úroveň mazáni komplexně ovlivňují parametry tažení a jejich vzájemný vliv není 

dokonale objasněn. Významnou úlohu zde hraje tvar pracovního nástroje, tzn. průvlaku, a to 

zdá se i v případě použiti tlakového průvlaku. Pro zlepšení úrovně mazání literatury 

doporučují použití průvlaků s nižšími úhly tažného kužele, důležitý je také poznatek, že 

velikosti tření závisí jak na tloušťce mazacího filmu, tak na jeho stejnorodosti. 

  

Ideální tvar průvlaku může změnit rychlost tažení, neboť je třeba vzít v úvahu větší 

množství tepla, vznikajícího v průvlaku za stejnou časovou jednotku při taženi vyššími 

rychlostmi a potřebu toto teplo odvést. Při přechodu tepla se uplatňuje i vliv nánosu maziva, 

ale teplota v průvlaku pak ovlivňuje vlastnosti mazacího filmu. Zvýšení rychlosti taženi si 

žádá zvýšení stykové plochy mezi průvlakem a drátem, což se provede snížením úhlu tažného 

kužele průvlaku, popřípadě změnou délky kalibračního válce průvlaku. 

 

Podle Siebla a Kobitzsche pro stejné podmínky tažení a pro stejnou maximální 

dosaženou teplotu mezi součinitelem vnějšího tření a maximální rychlostí tažení platí tento 

vztah: v1 ∙ µ1
2
 = v2 ∙ µ2

2
 = konst. 
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Hodnota součinitele tření závisí jak na typu maziva a povrchové úpravě, tak na 

materiálu a kvalitě povrchu průvlaku. Pro kapalná maziva je hodnota součinitele tření 0,08 až 

0,15, pro pevná maziva s dobrou úrovní tvorby filmu na povrchu drátu jsou hodnoty 

součinitele vnějšího tření v rozmezí 0,01 až 0,05. Zmenšení koeficientu tření zmenšuje 

velikost tažné síly při stejných podmínkách taženi a to až o 20%. 

 

 Závěrem je třeba upozornit na souvislost mezi úrovní mazání, a požadavkem 

kladeným na proces tažení. Když je cílem tažení především redukce průměru drátu, je vhodné 

dosáhnout tlustého mazacího filmu s nízkým třením a velkou tepelnou kapacitou. Pak je 

vhodné použít hydrodynamické mazání. Pokud je cílem tažení dosažení vysoké jakosti 

povrchu, měl by být mazací film tenký, aby nedošlo k narušení leštících účinků průvlaku. 

2.5 Uzdravování, tepelné zpracování při tažení 

Důležitou součástí postupu při výrobě drátu je tepelné zpracování, kterým se obnovuje 

způsobilost zdeformovaného kovu k dalšímu zpracování za studena. Dráty s vyšším obsahem 

uhlíku, dosahují tepelným zpracováním, vysokých pevností při značné houževnatosti. Při 

spojení jakosti oceli, tažení a tepelného zpracování ocelového drátu dochází v širokých 

mezích ke změnám vlastností hotového drátu, a to dle potřeby a požadavků jeho dalšího 

využití [5].  

Během tažení dochází ke změně krystalické struktury, jednotlivá zrna (krystaly) železa se 

protahují. Změna zrna se nejvíce projeví u nejměkčí oceli, jejíž struktura je pouhý ferit. 

Ocelím, které mají vyšší obsah uhlíku a jejíž hlavní strukturní součástí je perlit, se deformují 

rovněž perlitická zrna, ale deformace probíhá obtížněji než u zrna pouhého feritu. Násilná 

deformace zrna feritu nemusí být trvalá. Krystal kovu, který je kluznými rovinami rozdělený a 

protažený, má snahu zaujmout původní tvar, jen k tomu potřebuje vhodný vnější popud, 

kterým je zvýšená teplota. Stejné chování vykazují i jiné čisté kovy jako je měď, zinek, olovo 

a další kovy, ovšem ne každý z nich potřebuje k obnovení krystalů stejnou teplotu. Například 

zdeformované krystaly olova se zotavují při teplotě místnosti, krystaly mědi nad 400 °C a 

železo potřebuje teplotu nad 520 °C. Takovému zotavení krystalů říkáme rekrystalizace. 

Nejnižší teplota potřebná k rekrystalizaci se nazývá teplota rekrystalizační. Závisí ona na 

stupni deformace za studena i na druhu a množství dalších prvků, které jsou v kovu přítomny. 

Během rekrystalizace dochází nejen k zaokrouhlení prodloužených krystalů, ale i k jejich 

rozpadu na krystaly menší.  
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V závislosti vlivu tepelného zpracování na výslednou strukturu a podle vztahu tepleného 

zpracování k rovnovážnému diagramu Fe3C rozlišujeme u ocelového drátu tři hlavní způsoby 

tepelného zpracování: 

A) Žíhání, jehož účelem je: 

 odstranění vlivů jiných operací na strukturu jako například tuhnutí, 

plastická deformace, svařování či jiné tepelné zpracování, 

 snížení tvrdosti, 

 vyvolání vzniku struktur vhodných k obrábění nebo tváření za studena, 

 vyvolání struktur vhodných pro další tepelné zpracování, 

 snížení vnitřních pnutí, 

 zmenšení nerovnoměrnosti chemického složení. 

Při výrobě taženého ocelového drátu jsou nejčastěji využívány zejména tři způsoby: 

 normalizační žíhání 

 rekrystalizační žíhání 

 žíhání na měkko. 

B) Patentování ocelového drátu – zvláštní případ izotermického zušlechťování. 

Používá se pro vstupní tepelné zpracování válcovaného drátu, případně 

mezioperační tepelné zpracování předtahového drátu, kdy obsah uhlíku v oceli se 

pohybuje v rozmezí od 0,3 až 1,0 %. V principu jde o to, že drát ohřejeme do 

austenitického stavu a ten pak při průchodu olověnou lázní o teplotě 500 až 

550 °C získává velmi houževnatou a pevnou perlitickou a bainitickou struktura, 

která umožňuje značné redukce průřezu při dalším tažení. 

C) Řízené ochlazování ocelového válcovaného drátu [5], [6]. 

3. Vliv technologických parametrů tažení na mechanické vlastnosti 

3.1  Technologie tažení – působící vlivy 

Z hlediska stavu napjatosti vzniká v pásmu deformace při tažení drátů kruhového 

průřezu stav prostorové napjatosti tah, tlak, tlak. Deformací je zde změna z původního 

průřezu na vstupu So na průřez na výstupu S1 a platí, že e = log (
  

  
 . Přetvoření drátu není 

v celém průřezu homogenní, prodloužení je v ose větší, než na okrajích. K tažení jsou 
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využívány tažné stolice, které se používají k tažení drátů, profilů a tyčí. Dělíme je na stolice s 

přímočarým pohybem, řetězové nebo hřebenové, kde je rám, po němž se pohybuje tažný 

vozík s klešťovým zařízením, tažnými čelistmi a unášečem, tažná rychlost se pohybuje od 30 

do 150 m.min
-1

 a délka kolem max. 60 m. Stolice jsou vybaveny mazacím tlakovým 

zařízením, které provádí mazání během tažení. Druhé stolice jsou stolice s navíjením taženého 

materiálu, jednoprůchodové nebo víceprůchodové, a podle výrobního způsobu se dělí na 

skluzové a bezskluzové. U skluzové stolice je nutné odvádět vzniklé teplo. U bezskluzového 

způsobu je na tažném bubnu několik závitů drátu, což znemožňuje prokluzování. Nástrojem u 

tažení jsou průvlaky, kalibry, které se nepohybují a jsou značně namáhané na otěr. Průvlaky 

z ocelí mají životnost zhruba 2000 kg drátu, z tvrdo-kovu zhruba 200krát větší, diamantové 

tažnice jsou téměř nezničitelné. Jakost průvlaku má vliv na jakost povrchu konečného 

produktu. Průvlak se skládá z většího počtu kuželů o různých vrcholových úhlech. Jejich 

funkce je následující: vstupní kužel (zaváděcí) – úhel otevření 45 až 60
o
, mazací – úhel stejný, 

tažný – tažný kužel s úhlem 10 až 12
o
, kalibrační a výstupní. Funkce jednotlivých částí 

průvlaku je dána jejich názvem. Mazací část umožňuje pravidelné rozestření maziva kolem 

polotovaru. Kalibrační část bývá válcová a zajišťuje nám hladký povrch. Výstupní část 

umožňuje odpružení deformovaného průřezu a výstup bez pasivních odporů, brání poškození 

průvlaku při přetržení drátu. Průvlaky jsou buď jednodílné, nebo skládané. Jako mazivo se 

používá emulzí, fosfátů, boraxu, mýdlového prášku, apod. [2]. 

3.2  Vliv celkového a dílčího úběru 

K tažení ocelového drátu jsou používány různé celkové úběry Úc, různé dílčí úběry Úd a 

tím i rozdílný počet tahů n. Na plastičnosti materiálu, jeho struktuře, na předcházejícím 

zpevnění, na zbytkových pnutích a podmínkách deformace závisí velikost maximálního 

dílčího úběru Úd. Tažením se vyvolává měrný tlak a ten se při vysokých dílčích úběrech 

přibližuje k mezi pevnosti kovu, z toho důvodu jakékoliv vady struktury kovu a nedostatky 

v technologii tažení zvyšují nebezpečí zlomů drátu při tažení vysokými dílčími úběry. Je 

prokázáno, že měrný tlak vyvolaný tažením by neměl činit více než 75 % meze pevnosti 

taženého kovu. Určování minimálního celkového úběru probíhá na základě požadavků na 

mechanické a technologické vlastnosti taženého ocelového drátu., vlastnostmi výchozího 

materiálu a technologii tažení. Hranice celkového úběru se charakterizuje výrazným snížením 

houževnatosti neboli zvýšením křehkosti taženého drátu [6].   
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3.3 Vliv rychlosti tažení 

Při vyšších rychlostech tažení se snižuje doba ochlazování drátu, což znamená zaměřit se 

na účinné ochlazování drátu tak, aby v důsledku většího zvyšování teplot drátu při tažení 

nedocházelo ke zhoršení jeho jakosti. Během zkoumání tohoto problému se došlo k závěru, že 

u ocelových drátů o středním a vysokém obsahu uhlíku, při dobrém ochlazování drátu během 

tažení nedochází k ovlivňování mechanických a technologických vlastností, vlivem tažné 

rychlosti [6]. 

4. Popis experimentu 

Byl proveden experiment na drátu průměru 2,25 mm, tavby 33832, značky oceli C72D 

(dle ČSN EN 10016), o chemickém složení viz tabulka 2. Základní parametry tažení byly 

tyto: 

 Vstup: patentovaný drát průměru 2,25 mm 

 Povrchová úprava: moření + mýdlo  

 Mazivo: vápenaté 

Tabulka 2.  Chemické složení 

Složka obsah [%] 

C 0,75 

Mn 0,64 

Si 0,21 

P 0,009 

S 0,011 

Cr 0,05 

Ni 0,01 

Cu 0,02 

Al 0,003 

N 0,002 

Mo 0,007 

 

Drát byl tažen na vícenásobném akumulačním bezskluzovém drátotahu, s dvojitými 

bubny, se silou válců 6 000 kN v osmi tazích. Dispozice drátotahu je uvedena na obrázcích 6 

a 7. 
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Obrázek 6. Drátotah Breitenbach Std 3.II/ 8 Z - celkový pohled 

   

        

Obrázek 7. drátotah - detailní pohled na bubny stroje 

Táhl se drát o vstupním průměru 2,25 mm na konečný průměr 0,82 mm. Úběrová řada, 

dílčí a kumulované úběry a delta faktor experimentu jsou uvedeny v tabulce 3.  
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Tabulka 3. Jednotlivé průchody průvlakem 2 α 8° 

pořadové č. 

průvlaku 

i 

 

di 

[mm] 

 

Úd,i 

[%] 

 

2α  

[°] 

 

Δi 

[-] 

 

Úk,i 

[%] 

vstup 2,250  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 0,820     

celkový úběr Úc:  -  

 

Hodnoty v tabulce 3, stejně tak i některé další hodnoty uvedeny v této bakalářské 

práci, jsou uvedeny pouze ve výzkumné zprávě [13]. 

Geometrie pracovní části průvlaku je klíčovým faktorem při tažení. Geometrii 

definujeme pomocí delta faktoru Δ. Jedná se o poměr mezi středním průměrem drátu d a 

délkou kontaktu mezi drátem a průvlakem. Delta faktor se týká tvaru deformační zóny. 

Vypočítá se podle vztahu: 

   
 

 
             2

   

kde: 

α – vstupní úhel, v radiánech 

r – redukční oblast, která se vypočítá jako (
  

   
) 

Vyšší hodnoty Δ – (velké úhly, malý úběr), indikují zvýšený podíl ztrátové deformace a 

povrchového zpevnění vlivem velké smykové deformace. Velké Δ často ústí ve zvýšení 

tendence ke vzniku trhlin. 

Malé hodnoty Δ – (malé úhly, velké deformace), indikují velký vliv tření a ohřevu na rozhraní 

drátu a průvlaku.  

V technologické praxi se doporučuje Δ = 1,5; hodnoty větší než 3 se nedoporučují. 
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Snížení delta faktoru: 

 snížit úběrový tlak 

 snížit nadbytečnou práci 

 snížení středového napětí (pokud je součinitel tření μ konstantní) 

 zvýšit třecí sílu (pokud součinitel tření μ klesá díky lepšímu mazání na vstupu) [14, 

15].  

 Použitá úběrová řada je degresivní s použitím malého prvního úběru (viz. obr. 8) nám 

znázorňuje díky procentuální závislosti dílčího úběrů na kumulovaném, že pro experiment byl 

použit speciální typ degresivní řady technologického postupu.  

 

Obrázek 8 – Procentuální závislost dílčího úběru na kumulovaném 

 

Během tažení se měnil finální průvlak. Bylo použito 5 variant, ty jsou znázorněny 

v tabulce 4. Varianty se lišily úhlem deformační části průvlaku 2α a poměrem délky 

kalibrační části průvlaku l a kalibračního průměru průvlaku d1. Naším úkolem bylo stanovit 

optimální variantu na základě analýzy naměřených mechanických vlastností a mikrostruktury. 

 

 

Ú
d
 -

 [
%

] 
 

Úk - [%] 
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Tabulka 4. Popis variant průvlaků 

 1. Varianta 2. Varianta 3. Varianta 4. Varianta 5. Varianta  

Úhel 2 α 

 [°] 
     

poměr l/d1 

[%] 
     

Poznámka     

bez 

drezovacích 

kladek 

5. Výsledky  

5.1 Mechanické vlastnosti 

Tímto experimentem se pomocí tahové zkoušky, v mechanických zkušebnách 

výrobního závodu sledovala především celková tažnost At a závislost smluvní meze kluzu na 

mezi pevnosti Rp02/Rm. Dále pak mez pevnosti Rm, smluvní mez kluzu Rp02, tažnost na mezi 

pevnosti Agt, modul pružnost v tahu E, kontrakce Z, počet krutů a ohybu do lomu Nk a No. Na 

měření bylo použito 15 vzorků. Výsledky měření, těchto hodnot jsou v tabulkách 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13. 

Při zkoušce tahem je tažnost společně s kontrakcí měřítkem plasticity kovů. Normy ji 

popisují jako trvalé poměrné prodloužení zkušební tyče po přetržení, které se vyjadřuje 

v procentech rovnicí:  

   
      

  
      [%]   

kde:  

Ln – je délka tyče po přetržení [mm] 

L0 – je počáteční délka tyče [mm]; [6]. 
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Tabulka 5. Hodnoty tažnosti At pro všechny varianty průvlaku v % 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

% 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 V tabulce 5 - 12 jsou uvedeny naměřené hodnoty všech patnácti vzorků zkoumaných 

veličin u všech pěti variant průvlaků, a vypočítané střední hodnoty (průměr), minimální a 

maximální hodnota variační rozpětí R, což je minimální hodnota odečtena od maximální 

hodnoty a rozptyl σ
2
.   
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Tabulka 6. Hodnoty poměru smluvní meze k mezi pevnosti, Rp02/Rm v % 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

% 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

Mez pevnosti v tahu, jejíž hodnoty jsou znázorněny v tabulce 7, je definována jako 

napětí odpovídající podílu největšího zatížení, největší síly a počátečního průřezu zkušební 

tyče. Vyjadřuje se vztahem: 

    
  

  
  [MPa]   

kde: 

Fm – je maximální zatížení neboli maximální síla [N] 

S0 – je počáteční průřez tyče před zkouškou [mm
2
]; [6]. 
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Tabulka 7. Hodnoty meze pevnosti Rm  při jednotlivých průvlacích v MPa 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 U hodnoty smluvní meze se zjišťuje napětí, při kterém trvalá deformace dosáhne 

předepsané hodnoty, vyjádřené v procentech (v našem případě 0,2 %) počáteční měřené délky 

zkušebního vzorku. Takovéto napětí se nazývá smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace 

pod zatížením a označuje se Rp02. Její naměřené hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 8 [6]. 
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Tabulka 8. Hodnoty smluvní meze kluzu Rp02 v MPa 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

Tabulka 9. Hodnoty tažnosti na mezi pevnosti Agt v % 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

% 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      
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 Modul pružnosti v tahu, znázorněný v tabulce 10, se definuje jako poměr napětí a jím 

vyvolaného poměrného přetvoření. Vyjadřuje se vztahem: 

   
 

 
  [MPa]    

kde: 

σ – napětí v tahu [MPa] 

ε – poměrné přetvoření, ε = 
  

  
; [6]. 

Tabulka 10. Hodnoty modulu pružnosti E v GPa 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 Účelem zkoušky drátu střídavým ohýbáním, jejíž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 11, 

je zjistit odolnost materiálu proti porušení při střídavém namáhání ohybem přes trn. Mírou 

houževnatosti materiálu z hlediska dynamického namáhání je počet ohybů. Nevýhodou 

zkoušky je však relativně malý objem drátu, který je zkoušen, tedy nízká pravděpodobnost 

odhalení kritické vady materiálu. N0 [-] je počet ohybů zajištěný na ohýbacím válečku o 

poloměru R [mm] [6].  
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Tabulka 4. Hodnoty počtu ohybů do lomu No 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

- 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 Zkouška drátu kroucením, jejíž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12, je prováděna za 

účelem zjištění tvárnosti a stejnorodosti materiálu. Díky ní, lze odhalit i povrchové a částečně 

i vnitřní vady. Při zkoušení dochází ke zkrucování zkušebního vzorku kolem jeho osy 

v jednom nebo střídavě ve dvou směrech až do porušení nebo do dosažení stanoveného počtu 

krutů. Měřítkem houževnatosti materiálu je pak počet krutů Nk, u materiálu citlivého na 

deformační stárnutí. Tato zkouška je rozhodující pro hodnocení funkční způsobilosti u drátů, 

které jsou provozně torzně namáhány. Jelikož při kroucení dochází k dynamickému namáhání 

relativně velkého objemu materiálu, jedná se o nejtvrdší mechanickou zkoušku drátu, zároveň 

je vysoká pravděpodobnost odhalení vady [6].  
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Tabulka 5. Hodnoty počtu krutů do lomu Nk 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Základní 

statistika 

Průměr 

- 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 Kontrakce, znázorněna v tabulce 13, je podobně jako tažnost měřítkem plasticity 

kovu, ale je také kritériem schopnosti materiálu k deformaci při trojosém stavu napjatosti 

neboli kombinovaném namáhání. Kontrakce je poměrné zúžení průřezu při přetržení dané 

poměrem zúžení průřezu tyče po přetržení k průřezu tyče před zkouškou, vyjádřené 

v procentech. 

   
      

  
       

kde: 

S0 – je průřez tyče před zkouškou [mm
2
] 

Sk - je průřez tyče po tažení [mm
2
]; [6]. 
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Tabulka 6. Hodnoty kontrakce Z v % 

Varianta 1 2 3 4 5 

Měření č. 

1      

2      

3      

4      

5      

Základní 

statistika 

Průměr 

% 

     

Min.      

Max.      

Rozpětí      

Rozptyl      

 

 V grafech, na obrázku 9, jsou přehledně pro všechny varianty finálního průvlaku 

znázorněny veškeré průměrné hodnoty veličin uvedených v tabulkách 5 až 13. 
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Obrázek 9. Závislost meze pevnosti, meze kluzu, celkové a poměrné tažnosti, kontrakce, 

pružných mezí, počtu krutů a ohybů do lomu na variantě průvlaku. 

 

5.2 Mikrostruktura 

Dále jsme na drátu provedli metalografickou analýzu. Měli jsme k dispozici dva 

vzorky z každé průvlakové sady. Zkoumali jsme příčný (obr. 10.) a podélný (obr. 11.) řez. 

Další obrázky mikrostruktur jsou uvedeny v příloze. 

 

Obrázek 10. Příčný řez drátu, z 3 průvlakové sady (měřítko: 30 μm) 
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Obrázek 11. Podélný řez drátu, vzorku z 3 varianty průvlakové sady (měřítko: 30 μm) 

Struktura je tvořena deformovaným perlitem. V příčném řezu vidíme charakteristické 

sbalení lamel. U povrchu je patrno oduhličení s hloubkou kolem 20 mikrometrů. V podélném 

řezu vidíme, že lamely perlitu jsou výrazně protaženy ve směru hlavní deformace. I při tomto 

zvětšení fotografie je patrné zmenšení mezilamelární vzdálenosti.  

5.3 Mikrotvrdost po průřezu drátu 

Na drátu jsme následně provedli zkoušku mikrotvrdosti, ke které byl použit přístroj 

„Vickers Hardness Test – Leco“, na VŠB – TU Ostrava. Na každém vzorku bylo provedeno 5 

vpichů, u zkoumání mikrotvrdosti příčného vzorku, se prováděly vpichy od okraje ke středu, 

ve stejných vzdálenostech na všech pěti zkoumaných vzorcích drátu. V tabulce 14 jsou 

zapsány naměřené hodnoty. Tvrdost je zde uváděna v jednotkách tvrdosti podle Vickerse se 

zatížením 0,1 kg. Pod tabulkami je graf na obrázku 12 průběhu tvrdosti po příčném průřezu 

zkoumaného drátu.  
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Tabulka 7. Mikrotvrdost [HV] 

Bod Vzdálenost  

od okraje 

[mm] 

Tvrdost 

varianty 

1 

Tvrdost 

varianty 

2 

Tvrdost 

varianty 

3 

Tvrdost 

varianty 

4 

Tvrdost 

varianty 

5 

1 0,025 493  499  514  484  461  

2 0,120 530  519  564  489  536  

3 0,215 570  541  564  535  524  

4 0,310 541  547  552  541  514  

5 0,405 547  509  525  524  509  

  

 

Obrázek 12. Závislost tvrdosti na vzdálenosti od okraje 

6. Diskuse výsledků 

6.1 Mechanické vlastnosti 

Vzhledem k faktu, že rozdíly mezi variantami se nezdají příliš veliké, rozhodli jsme se je 

statisticky otestovat. Pro další zkoumání vlivu použitých průvlaků na jednotlivé veličiny jsme 

použili Test hypotézy o shodě dvou průměrů. Testovaná hypotéza má tvar H1: µ1 ≠ µ2. 

Testovací kritérium se vypočítá podle následujícího vzorce: 
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kde: 

        jsou průměry hodnot, 

σ1 a σ2 jsou rozptyly, 

n1 a n2 jsou počty opakování. 

Hypotéza H1 platí je-li     

 
 a zároveň         

 
. Kde uα/n a u1- α/n  jsou kritické 

hodnoty normovaného normálního rozdělení. Stanovili jsme si krajní hodnoty je-li Uij menší 

než tato hodnota, je průměr i statisticky menší než průměr j, a, je-li Uij větší než tato hodnota, 

je průměr i statisticky větší než průměr j. Hladinu významnosti jsme si stanovili na α = 0,05. 

Kritické hodnoty tuto hladinu významnosti uα/n = -1,654  a u1- α/n = 1,654; [16]. 

 V tabulkách 15 až 23  jsou uvedeny hodnoty testovacího kritéria Testu shody dvou 

průměrů, červeně vyznačené hodnoty jsou statisticky významné.  

Tabulka 8. Test shody průměrů pro mez pevnosti Rm mezi všemi variantami navzájem 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 2,71 1,36 -1,91 -5,50 

2 -2,71 0,00 -1,97 -5,91 -9,91 

3 -1,36 1,97 0,00 -4,79 -9,54 

4 1,91 5,91 4,79 0,00 -5,14 

5 5,50 9,91 9,54 5,14 0,00 

  

V tabulce 15 jsou zapsány hodnoty testu shody průměrů. Červené hodnoty znamenají 

statisticky významný rozdíl. Díky tomu jsme zjistili statisticky nevýrazný rozdíl mezi 

variantou 1. a variantou 3. (černé hodnoty v tabulce), které se liší jen úhlem 2α. Dá se tedy 

říci, že vliv úhlu deformační části průvlaku je pro hodnoty meze pevnosti zanedbatelný. 

Tabulka 9. Test shody průměrů pro smluvní mez kluzu Rp02 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 2,65 4,53 3,68 -4,19 

2 -2,65 0,00 0,69 -0,20 -5,95 

3 -4,53 -0,69 0,00 -1,39 -8,81 

4 -3,68 0,20 1,39 0,00 -8,31 

5 4,19 5,95 8,81 8,31 0,00 
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 Jak vyplývá z tabulky 16 je vliv délky kalibrační části průvlaku a kalibračního 

průměru průvlaku, tedy poměru l/d1 nevýrazný. Mez kluzu se nám snižuje použitím 

drezovacích kladek a při zvětšením úhlu α. 

Tabulka 10. Test shody průměrů poměru meze kluzu a meze pevnosti Rp02/Rm 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 2,44 5,90 7,37 1,34 

2 -2,44 0,00 0,76 1,51 -1,47 

3 -5,90 -0,76 0,00 1,20 -3,37 

4 -7,37 -1,51 -1,20 0,00 -4,49 

5 -1,34 1,47 3,37 4,49 0,00 

 

 Z Tabulky 17 lze zjistit, že poměr smluvní meze a meze pevnosti, tedy Rp02/Rm je 

vyšší při použití menšího úhlu α a v případě kdy nebylo použito drezovacích kladek.  

Tabulka 11. Test shody průměrů celkové tažnosti At 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 -4,43 -7,53 -7,78 4,16 

2 4,43 0,00 -3,82 -2,69 8,37 

3 7,53 3,82 0,00 1,88 10,66 

4 7,78 2,69 -1,88 0,00 12,30 

5 -4,16 -8,37 -10,66 -12,30 0,00 

 

 V tabulce 18 vidíme, že tažnost zvyšuje použití většího úhlu, a když se nepoužijí 

drezovací kladky. Dá se říci, že z hlediska poměru l/d1 existuje optimum, nejvyšší tažnosti 

bylo dosaženo u poměru 50% a úhlu 12°. 

Tabulka 12. Test shody průměrů tažnosti na mezi pevnosti Agt 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 -3,67 -5,92 -5,23 3,50 

2 3,67 0,00 -2,43 -1,69 7,53 

3 5,92 2,43 0,00 0,73 9,93 

4 5,23 1,69 -0,73 0,00 9,18 

5 -3,50 -7,53 -9,93 -9,18 0,00 

 



Zdeněk Havlíček                           Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu 

36 
 

 V tabulce 19 vidíme, že výsledky vyšly podobně jako v předchozím případě u celkové 

tažnosti At.  

Tabulka 13. Test shody průměrů pro modul pružnosti E 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 2,76 0,59 0,53 1,89 

2 -2,76 0,00 -2,67 -2,52 -1,36 

3 -0,59 2,67 0,00 0,00 1,73 

4 -0,53 2,52 0,00 0,00 1,54 

5 -1,89 1,36 -1,73 -1,54 0,00 

 

V tabulce 20 lze vidět, že na hodnoty modulu pružnosti v tahu nemá vliv úhel ani 

použití drezovacích kladek. Modul pružnosti se snižuje s klesajícím poměrem l/d1. 

Tabulka 14. Test shody průměrů pro počty krutů do lomu Nk 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,39 1,16 0,06 1,16 

2 1,47 0,00 -0,06 2,24 0,54 

3 1,57 0,06 0,00 2,49 0,64 

4 -0,06 -2,24 -2,49 0,00 -1,87 

5 1,13 -0,54 -0,64 1,87 0,00 

 

Tabulka 21 ukazuje, že u počtu krutů do lomu, úhel α nemá vliv na hodnotu. Příznivý 

vliv na počet krutů do lomu má menší poměr l/d1.  Větších hodnot počtu krutů dosáhneme bez 

použití drezovacích kladek. 

Tabulka 15. Test shody průměrů pro počty ohybů do lomu No 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 -3,74 -2,11 -1,79 -4,55 

2 3,74 0,00 1,34 1,08 -0,62 

3 2,11 -1,34 0,00 0,00 -1,95 

4 1,79 -1,08 0,00 0,00 -1,52 

5 4,55 0,62 1,95 1,52 0,00 

 

V Tabulce 22 je vidět, že u počtu ohybů do lomu nám větší úhel α způsobuje zvýšení 

počtu ohybů do lomu. 
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Tabulka 16. Test shody průměrů pro kontrakci Z 

U ij j 

i 1 2 3 4 5 

1 0,00 -0,40 3,07 1,87 2,78 

2 0,40 0,00 3,44 2,36 3,26 

3 -3,07 -3,44 0,00 -1,83 -0,94 

4 -1,87 -2,36 1,83 0,00 1,16 

5 -2,78 -3,26 0,94 -1,16 0,00 

 

V tabulce 23 zjistíme, že větší hodnoty kontrakce dosáhneme, při použití menších 

úhlů průvlaku. Dá se tedy říci, že existuje jakési minimum kontrakce pro určitý podíl l/d1. 

Korelace  

Využili jsme data z předchozí analýzy a rozhodli jsme se stanovit míru korelace 

jednotlivých mechanických veličin mezi sebou navzájem. Z tabulky 24 vyplývá, že nejvyšší 

hodnoty korelačního koeficientu dosáhla závislost Agt na At, na obrázku 13 je znázorněn graf 

této závislosti. Nejmenší hodnotu dosáhla závislost Rp02/Rm na E, graf této závislosti je 

zobrazen na obrázku 14; [15]. 

Tabulka 24. Hodnoty korelačního koeficientu r 

  Rm Rp02 At Agt Rp02/Rm E No Nk Z 

Rm 1 0,813 -0,617 -0,702 0,293 0,230 0,251 -0,289 -0,412 

Rp02 0,813 1 -0,943 -0,983 0,777 0,020 0,162 -0,119 -0,076 

At -0,617 -0,943 1 0,984 -0,887 0,112 -0,068 0,166 -0,251 

Agt -0,702 -0,983 0,984 1 -0,866 0,046 -0,107 0,109 -0,078 

Rp02/Rm 0,293 0,777 -0,887 -0,866 1 0,016 -0,223 -0,071 0,306 

E 0,230 0,020 0,112 0,046 0,016 1 -0,767 -0,621 -0,355 

No 0,251 0,162 -0,068 -0,107 -0,223 -0,767 1 0,649 -0,259 

Nk -0,289 -0,119 0,166 0,109 -0,071 -0,621 0,649 1 -0,317 

Z -0,412 -0,076 -0,251 -0,078 0,306 -0,355 -0,259 -0,317 1 
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Obrázek 13. Závislost tažnosti na mezi pevnosti na celkové tažnosti 

 

 

Obrázek 14. Závislost poměru meze kluzu a meze pevnosti na modulu pružnosti 

 

Pro větší přesnost jsme významnost korelačního koeficientu otestovali, porovnáním 

testovací statistiky s kvantilem t-rozdělení podle vztahu 
        

      
             , kde t1-α (N 

– 2) je kvantil Studentova t-rozdělení s N - 2 stupni volnosti. Pro daný počet dat N je 

korelační koeficient r významný na hladině významnosti α. N je počet prvků, v našem případě 

se tedy N = 5; [17]. 
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 V tabulce 25 jsou zapsány hodnoty korelačního koeficientu, vzájemně mezi 

naměřenými mechanickými veličinami.  

Tabulka 25. Hodnoty Studentova testu 

  Rm Rp02 At Agt Rp02/Rm E No Nk Z 

Rm ∞ 2,422 1,358 1,705 0,532 0,409 0,449 0,522 0,783 

Rp02 2,422 ∞ 4,898 9,401 2,139 0,035 0,284 0,208 0,132 

At 1,358 4,898 ∞ 9,690 3,322 0,195 0,118 0,292 0,450 

Agt 1,705 9,401 9,690 ∞ 2,998 0,080 0,187 0,190 0,136 

Rp02/Rm 0,532 2,139 3,322 2,998 ∞ 0,028 0,396 0,124 0,557 

E 0,409 0,035 0,195 0,080 0,028 ∞ 2,072 1,374 0,659 

No 0,449 0,284 0,118 0,187 0,396 2,072 ∞ 1,478 0,464 

Nk 0,522 0,208 0,292 0,190 0,124 1,374 1,478 ∞ 0,579 

Z 0,783 0,132 0,450 0,136 0,557 0,659 0,464 0,579 ∞ 

 

Hodnoty větší než hodnota Studentova t-rozdělení, která činí 3,18, jsou významné a 

v tabulce jsou označeny červeně. Z tabulky 25 tedy vyplývá, že statisticky významně korelují 

obě tažnosti, z čehož vyplývá, že jedna z nich by se v tomto případě nemusela stanovovat. 

Dále také platí korelace celkové tažnosti s mezí kluzu a poměrem meze kluzu a mezí pevnosti 

a korelace je i mezi tažností na mezi pevnosti a mezí kluzu. 

6.2 Mikrotvrdost 

Z hlediska mikrotvrdosti zkoumáme, zda: 

a) existuje statisticky významný trend v závislosti mikrotvrdosti na 

vzdálenosti od povrchu drátu, 

b) e1istuje statisticky významný rozdíl mezi variantami. 

Za tímto účelem jsme provedli kontrolní měření tvrdosti ve středu podélného vzorku 

z varianty 1. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 26. Získali jsme tak údaje o rozptylu hodnot 

této zkoušky způsobené jen nahodilými příčinami. 

Tabulka 176. Kontrolní hodnoty mikrotvrdosti vzorku 1. varianty 

Bod 1 2 3 4 5 průměr 

směr. 

odchylka rozpětí rozptyl Min. Max. 

[HV] 504 519 525 525 499 514,4 10,87382 26 118,24 499 525 
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Ad a) 

Provedeme srovnání rozptylu získaného pro každou variantu (viz. tabulka 27) 

s rozptylem z kontrolního měření (viz. tabulka 26) pomocí Testu významnosti rozdílu dvou 

rozptylů neboli F-testu. Kdy jsou dány 2 výběry o rozsazích n1, n2 s rozptyly S1
2
, S2

2
, vybrané 

ze dvou základních rozdělení. 

 Naše hypotéza je: H1: S1
2
 ≠ S2

2
; podle této hypotézy vypočítáme hodnotu testu F podle 

vzorce: 

   
              

 

               
  

 

kde F má Fisherovo-Snedecorovo rozdělení F (n1 - 1, n2 - 1). 

n1 a n2 – počet hodnot, 

S1
2
, S2

2
 – rozptyly z hodnot mikrotvrdosti. 

Jestliže F>Fp/2(n1 - 1, n2 - 1), zamítáme hypotézu H0. Z tabulek [17] jsme stanovili 

F0,025p/2(4, 4) = 9,6. 

Pro všechny varianty, jak je vidět z tabulky 27, zamítáme hypotézu H0 (červené 

hodnoty). To tedy znamená, že rozptyl hodnot pro jednotlivé varianty je ovlivněn nějakou 

vymezitelnou příčinou, v tomto případě vzdáleností vpichu od povrchu drátu. 

Tabulka 27. Stanovení statistické významnosti vlivy vzdálenosti od povrchu drátu na 

mikrotvrdost 

Bod Vzdálenost  

od okraje 

[mm] 

Tvrdost 

varianty 

1 

Tvrdost 

varianty 

2 

Tvrdost 

varianty 

3 

Tvrdost 

varianty 

4 

Tvrdost 

varianty 

5 

1 0,025 493  499  514  484  461  

2 0,120 530  519  564  489  536  

3 0,215 570  541  564  535  524  

4 0,310 541  547  552  541  514  

5 0,405 547  509  525  524  509  

 průměr 536,2 523 543,8 514,6 508,8 

rozptyl 637,36 337,6 424,96 558,64 656,56 

F 29,05633 8,152223 12,91717 22,32211 30,8333 
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Obrázek 15. Závislost mikrotvrdosti u varianty 3 

 

Obrázek 16. Závislost mikrotvrdosti u varianty 5 

Jak je vidět z grafů a z tabulky 28. Koeficient korelace mezi tvrdostí a vzdáleností od 

povrchu drátu je významný (až na variantu 5), kde dobrou korelaci kazí hodnota odpovídající 

vzdálenosti 0,12 mm. 

Tabulka 188. Hodnoty Studentova testu zvlášť pro jednotlivé varianty 

 R
2
 test t N α 

HV 1 0,829 3,813641 3,182446 5 0,05 

HV 2 0,8738 4,557608 3,182446 5 0,05 

HV 3 0,931 6,362253 3,182446 5 0,05 

HV 4 0,8042 3,510236 3,182446 5 0,05 

HV 5 0,71 2,710134 3,182446 5 0,05 

y = -1313,8x2 + 575,46x + 504,52 
R² = 0,931 
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Ad b)  

Opět provedeme srovnání rozptylů jako v předchozím případě. Kromě varianty 2 je 

rozdíl rozptylů nevýznamný, můžeme tedy zevšeobecnit, že na data nepůsobí vymezitelné 

příčiny (v tomto případě typ finálního průvlaku). 

Tabulka 29. Stanovení statistické významnosti vlivy mezi variantami 

Vzdálenost  0,025 0,12 0,215 0,31 0,405 

Varianta 1 493 530 570 541 547 

Varianta 2 499 519 541 547 509 

Varianta 3 514 564 564 552 525 

Varianta 4 484 489 535 541 524 

Varianta 5 461 536 524 514 509 

průměr 490,2 527,6 546,8 539 522,8 

rozptyl 308,56 593,04 305,36 173,2 194,56 

F 6,81005 25,1559 6,66953 2,14569 2,70756 

 

Předchozí zjištění nám potvrzuje i graf na obr. 17. Vidíme, že data kopírují parabolický 

trend a vejdou se do okolí trendu vymezeném úsečkami o délce 6σ, kde má ležet 99,9 % všech 

naměřených hodnot. Koeficient korelace pro všechna data jen velmi těsně nepřekročí 

kritickou hodnotu studentova testu (viz tabulka 30). Jak těsně není koeficient korelace 

významný dokumentuje fakt, že vynecháme-li z analýzy jednu hodnotu (varianta 5, hodnota 

0,12 – 536, komentář viz. výše), bude koeficient korelace významný. 



Zdeněk Havlíček                           Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu 

43 
 

 

Obrázek 17. Celková korelace mikrotvrdosti 

 

Tabulka 30. Hodnoty Studentova testu pro celkovou korelaci 

 R
2
 test t N α 

HV 

všech 

variant 

0,5401 1,877008 2,068658 25 0,05 

 

7. Závěr a provozní doporučení 

Statistické vyhodnocení naměřených hodnot mechanických vlastností nám umožňuje  

vyslovit následující závěry. 

Ač z testu srovnání průměrných hodnot měřených veličin vyšlo, že existuje statisticky 

významný rozdíl mezi variantami, další zkoumání, zvláště pak s využitím mikrotvrdosti 

naznačuje, že vliv jednotlivých variant je velmi malý. 

Je to dáno nevhodně provedeným experimentem, kdy se měnily parametry průvlaků jen 

v posledním úběru. 
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Navrhuji proto experiment opakovat a vyměnit všechny průvlaky v celé úběrové řadě, 

nebo táhnout jen 1 úběrem. Rovněž je vhodné změřit více hodnot mikrotvrdosti, jak pro 

kontrolní měření tak pro hodnocení vlivu vzdálenosti od středu. 

Pokud pomineme pravděpodobně zanedbatelný vliv geometrie finálního průvlaku 

můžeme říct že:  

 Vzhledem k tomu, že hlavními požadavky byla především vysoká tažnost, bych 

řekl, že průvlaková sada kde byl použit úhel 2 α 12° a kalibrační průměr l/d1 měl 

hodnotu 50 %, čili varianta č. 3, která i přes největší rozptyl dosahovala nejvyšší 

hodnoty tažnosti, by mohla být tou správnou variantou pro následnou výrobu. 

 Vysoké hodnoty tažnosti dosahovala i varianta č. 4, ale co se týče poměru meze 

kluzu k mezi pevnosti Rp02/Rm, což byl druhý hlavní sledovaný faktor, zde 

nedocházelo k výrazným změnám středních hodnot u poměru, proto při zaměření 

na rozptyly, vycházely nejlíp varianty 1 a 3. Jenže varianta 1 zase nedosahovala 

takové tažnosti. 

Dle mého názoru má smysl pokračovat v podobných provozních experimentech, důležité 

je však experiment pečlivě naplánovat, využít například úplné či částečné faktorové 

experimenty. V této práci popsaný experiment pracuje se třemi faktory, ale k dispozici máme 

pouze 5 měření. Nejméně jich však musí být 8 a v ideálním případě by se měření mělo 

dvakrát opakovat [18]. 

V této bakalářské práci, se vzhledem k nesouhlasu výrobního závodu, neuvádějí některé 

naměřené hodnoty. Proto se zde vyskytují prázdné tabulky a neoznačené grafy. Veškeré tyto 

hodnoty jsou uvedeny pouze ve Výzkumné práci [13]. 
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Přílohy: 

 

Obrázek přílohy 1. Podélný vzorek 1. varianty 

 

Obrázek přílohy 2. Podélný vzorek 2. varianty 

 

Obrázek přílohy 3. Podélný vzorek 4. varianty 
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Obrázek přílohy 4. Podélný vzorek 5. varianty 

 

Obrázek přílohy 5. Příčný vzorek 1. varianty, kraj 

 

Obrázek přílohy 6. Příčný vzorek 1. varianty, střed 

 

Obrázek přílohy 7. Příčný vzorek 2. varianty, kraj 
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Obrázek přílohy 8. Příčný vzorek 2. varianty, střed 

 

Obrázek přílohy 9. Příčný vzorek 4. varianty, kraj 

 

Obrázek přílohy 10. Příčný vzorek 4. varianty, střed 

 

Obrázek přílohy 11. Příčný vzorek 5. varianty, kraj 
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Obrázek přílohy 12. Příčný vzorek 5. varianty, střed 

 

 

 

 

 

 


